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Jeg anbefaler at stemme JA den 1. juni! 
 
Om præcis en uge - den 1. juni - skal vi til stemmeurnerne og sætte vores
kryds ved enten ’ja’ eller ’nej’ til at afskaffe Danmarks forsvarsforbehold i
EU. 
  
Der har i de seneste måneder floreret adskillige misforståelser om, hvad det
egentlig betyder, hvis vi afskaffer forsvarsforbeholdet.  
 
I sidste ende kan det koges ned til spørgsmålet – skal vi stå op for vores frihed
med fælles europæisk front? 
 
I mine øjne er det eneste fornuftige svar på det spørgsmål JA – og derfor bør
vi stemme det samme den 1. juni. 
 



Men hvorfor er det egentlig vigtigt, at vi afskaffer forsvarsforbeholdet? 
 
Det er det, fordi det betyder, at vi på tværs af landegrænser i EU kan
koordinere og samarbejde, når magtsyge mennesker som Putin invaderer og
truer vores frihed. 
  
Krigen i Ukraine har vist os, at vi i Europa må stå sammen og kæmpe for vores
frihed. 
 
I dag kan vi ikke deltage i militære EU-missioner – og vi er uden indflydelse,
når missionerne udvælges. Men når vi afskaffer forsvarsforbeholdet kan vi
derimod frivilligt vælge, om vi vil deltage. 
 



Det betyder altså ikke mere magt til EU, men derimod indflydelse til os selv.   
  
Ved at stemme ja sikrer vi Danmark indflydelse på forsvarspolitikken i EU. Vi
mister intet, men får mere indflydelse - og samtidig sender vi en klar besked
til Putin om, at han med angrebet på Ukraine har styrket sammenholdet og
solidariteten i både NATO og EU. 
  
Jeg har desuden hørt misforståelser om, at afskaffelsen af forbeholdet skulle
være en erstatning for NATO. Men tværtimod ønsker vores allierede, at vi
øger samarbejdet på tværs af vores europæiske landegrænser. 
 
Forsvarssamarbejdet i EU er ikke et alternativ til NATO, men derimod et
supplement, som stiller os endnu stærkere. 
  
Der er brug for stærkt sammenhold i Europa. I en tid hvor Europa er truet, er
det afgørende, at vi står sammen med vores europæiske naboer og kæmper
for vores frihed!

Ildsjæle holder hjulene i gang i vores små landsbyer! 
 
I øjeblikket har vi travlt med at få den sidste lovbehandling på plads og lukket
de sidste forhandlinger, inden folketingsåret rinder ud, og den danske sommer
melder sin ankomst.  
 
Men heldigvis havde jeg mulighed for at lægge vejen forbi Hejnsvig Marked
sidste lørdag, hvor jeg holdt åbningstalen.  
 
Helt oplagt var mit budskab, at tusindvis af ildsjæle får tingene til at hænge
sammen i vores små bysamfund. 
 
For Hejnsvig Marked er netop det oplagte eksempel på, hvordan frivillighed
og engagement er drivkraften bag liv og udvikling i vores landdistrikter! 
 
Uanset om det er markeder, byfesten, fastelavnsfesten eller bankospil, så er
der stærke foreninger, ildsjæle og ikke mindst utallige frivillige timer bag.  
 
Derfor er det også et af vores store fokusområder i Venstre at fjerne al
unødvendigt og administrativt bøvl, som kvæler det frie initiativ.  
 
Tak til alle de gode kræfter bag Hejnsvig Marked og ikke mindst til alle
dagens gæster for en hyggelig morgen! 



Retten til frit valg gælder alle - med eller uden særlige behov! 
 
Det har krævet samråd, utallige spørgsmål og lange forhandlinger – men nu
har vi endelig landet en ny aftale om den særligt tilrettelagte
ungdomsuddannelse, som vi også kender som STU. 
 
Siden vi indførte STU’en i 2007, har der vist sig at være en række
udfordringer. 
 
Vi har svømmet i eksempler på unge, der har ventet i månedsvis på at blive
visiteret til et STU-forløb – for dernæst at blive tilbudt valget mellem at blive
pedel eller pedel. 
 
Mange kommuner tilbyder i dag nemlig udelukkende den unge ét enkelt STU-
forløb, som er indenfor egen kommunegrænse – alene fordi det er billigst for
kommunen. Også selvom den unge specifikt ønsker at uddanne sig i en anden
retning. 
 
Det svarer til, at man drømmer om at blive socialrådgiver, men kommunen
bestemmer, at man altså udelukkende har mulighed for at komme på
kokkeskole. 
 
Hverken logisk eller godt nok. 



 
Derfor har det for os været afgørende, at vi med den nye STU-aftale sætter
den enkelte unge i centrum!

Vi har nu sikret, at vores unge fremover vil få mere indflydelse, frit valg og
flere valgmuligheder. 
 
Det hjælper vi bl.a. godt på vej med en ny portal, hvor alle STU-institutioner
bliver forpligtet til at registrere sig. 
 
For så skaber vi et samlet overblik over alle STU-tilbud i landet, der gør det
lettere for både de unge såvel som deres forældre at navigere i
valgmulighederne. 
 
Vi har alle ret til at opleve, at vi bidrager til fællesskabet. For det betyder
noget for os som mennesker, at vi gør en forskel for hinanden. Derfor har vi
også som samfund et ansvar for at hjælpe vores unge ind i det arbejdende
fællesskab. 
 
Efter flere års kamp har vi nu forhåbentlig sikret, at vores unge med særlige
behov snart kan stå op til lige nøjagtig den hverdag, der får smilet til at



brede sig på deres læber. 
 
Og vi har slået fast, at retten til frit valg gælder alle – med eller uden særlige
behov! 
 
Det er for mig personligt en stor politisk sejr. Men jeg opgiver ikke kampen
her - for der ligger fortsat en stor politisk opgave i at sikre bedre overgang fra
skolebænk til arbejdsplads for de unge.  
 
Dén kamp fortsætter jeg med at kæmpe!

PFAS på dagsordenen til årets afslutningsdebat! 
 
Det er helt vildt at tænke på, at endnu et folketingsår lakker mod enden. 
 
Vanen tro har vi netop afholdt den 14 timer lange afslutningsdebat i
folketingssalen. 
 
Det er efterhånden blevet en lidt hyggelig tradition, at jeg stiller spørgsmål
til SF’s formand Pia Olsen Dyhr under afslutningsdebatten – og næsten altid
om jordforurening. 
 
I år var ingen undtagelse. 
 
Men denne gang var det helt oplagt at spørge til udfordringerne omkring de
giftige evighedsstoffer PFAS, som i de senere år har vist sig rundt omkring i
hele landet - og i et omfang, som vi slet ikke kender.  
 
Jeg har både haft miljøministeren i samråd og stillet en lang række spørgsmål
i sagen.  
 
Derfor spurgte jeg Pia, om SF ligesom os i Venstre ønsker en samlet
handleplan for oprydningen – for SF har hidtil været ganske tilbageholdende i
denne sag.  
 



Måske fordi de er støtteparti for en socialdemokratisk regering, der bestemt
ikke udviser den store vilje til handling.  
 
Heldigvis var tonerne noget mere positive hos SFs formand på talerstolen - så
forhåbentlig kan vi snart komme rigtigt i arbejdstøjet i denne sag!

Husk, at Kurt og jeg traditionen tro byder velkommen til et par hyggelige
timer i det grønne på grundlovsdag kl. 10.00, hvor vi sammen fejrer både
vores demokrati og frihed. 
 



Årets program byder på besøg og festlige grundlovstaler fra både tidligere
skatte- og beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen (V), formand for Jysk
Landbrug H. C. Gæmelke, formand for Friskolerne Peter Bendix Pedersen, og
så runder jeg dagen af med min grundlovstale.  
 
Med alt, hvad der sker i Europa i disse måneder, glæder jeg mig særligt i år til
endnu engang at byde velkommen til et par hyggelige timer i demokratiets og
frihedens tegn! 
 
Havelågen er åben for alle, der har lyst til at fejre demokratiet sammen i det
grønne! 
 
Jeg håber, at vi ses! 💙

Har du lyst til at hjælpe mig i valgkampen?  
 
Kun statsministeren ved, hvornår der trykkes på valgknappen. Der kan være
længe til - dog senest Grundlovsdag 2023 - men det kan også komme ud af
det blå. Og selvom jeg foretrækker blå i mange sammenhænge, så er det
godt at være lidt forberedt, hvis der pludselig udskrives valg. 
 
Heldigvis har jeg min gode mand Kurt, der er sød til at hjælpe til i
lygtepælene, men det er nu alligevel mest hyggeligt og praktisk, hvis vi er
lidt flere, der kan tage fat. 



Derfor håber jeg, at I sidder nogen derude, som har lyst til at give en hånd
med, når valget melder sin ankomst. Uanset om du er skrap til at sætte
valgplakater op, dele flyers ud, sprede godt humør eller bage en kage til alle
de andre seje frivillige, der knokler, så hører jeg meget gerne fra dig.  
 
Du er meget velkommen til at notere, hvad du har lyst til at hjælpe med
gennem følgende link: 
https://forms.gle/zoUmZsJGRe1fGi4N7 
- så hører du fra mig, så snart Mette Frederiksen trykker på knappen.  
 
Du er også altid velkommen til at ringe til mig på tlf.: 6162 5172, hvis du har

https://forms.gle/zoUmZsJGRe1fGi4N7


spørgsmål.  
 
Jeg håber meget på at høre fra dig! 

KONTAKT MIG
Hvis du har spørgsmål, ønsker at jeg skal deltage i et arrangement eller kigge på

en sag, så kontakt mig gerne  
(ved at besvare denne mail) eller min medarbejder: 

 
Politisk medarbejder: Ditte-Marie Rye Jensen, vdmrj@ft.dk 

 

https://www.facebook.com/V.Anni.Matthiesen/
https://twitter.com/AnniMatthiesen
https://mailchi.mp/1e9a4c20b52a/www.annimatthiesen.dk


Du modtager dette nyhedsbrev fra mig, da du tidligere har tilmeldt dig. 
 

Min adresse er: 
Medlem af Folketinget Anni Matthiesen (V)

Egebjerg Landevej 14, Krogager
Grindsted 7200

Denmark
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